
 

Vzdelávací kurz - Kurz „Uplatním sa na trhu práce“ 

Rozsah kurzu: 140 hodín 

Cieľová skupina:  4 skupiny po 15 účastníkov 

V rámci vzdelávacieho programu „Uplatním sa na trhu práce“ si účastníci zvýšia šance 

uplatnenia sa na trhu práce. Samotný program bude pozostávať z 3 blokov: 

1. blok - IKT          

Cieľom tohto kurzu je získať a osvojiť si základné počítačové zručnosti a identifikovať 

relevantné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Prakticky ovládať produkty 

kancelárskeho balíka (napísať úradný list – žiadosť,  objednávka, reklamácia, sťažnosť, 

poštový peňažný poukaz, apod.). Naučiť sa používať zariadenia ako skener, tlačiareň. 

Získavať informácie z internetových portálov (inzerát, reklama, plagát, logo, gýč, brak, 

analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu, ... ). Využívať autentické materiály – 

reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky. Precvičiť  čítanie s porozumením –  (napr. 

I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník). Vyhľadávať  varovné  signály  

klamlivých  ponúk  (drobné  písmo, neprehľadnosť zmluvy, ...). Ukazovať  rozmanitosť  

ponuky  produktov,  služieb  a inštitúcií, porovnávať podobné produkty a služby, vybrať 

tie najvýhodnejšie pre danú situáciu, sledovať vývoj produktov v čase, rozvíjať stratégiu 

smerujúcu k informovanému rozhodnutiu podľa zásady „produkty, služby a inštitúcie sa 

menia, zručnosti ostávajú“ . Získať základné poznatky  informačnej spoločnosti – 

bezpečnosť na internete, počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva, 

ochrana osobných údajov . 

2. blok - Rozumiem financiám             

Cieľom je získať kompetencie nevyhnutné pre finančné a existenčné zabezpečenie a pre 

aktívnu  účasť  na  trhu  finančných  produktov  a služieb. Frekventanti si osvoja základy 

finančnej gramotnosti - súbor znalostí, ktoré človeku umožnia porozumieť financiám a 

správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Zvýšiť nie subjektívne 

vnímanie človeka ale podstatnú mieru skutočnej finančnej gramotnosti. Naučiť orientovať 

sa v základných pojmoch z oblasti FG a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne 

plánovanie, rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou 

gramotnosťou. Byť schopní adekvátne  používať  základné  ekonomické  pojmy a 



vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé cieľové skupiny. Oboznámiť cieľovú skupinu 

s vybranými  kapitolami  národného štandardu FG: Finančná zodpovednosť, Úver a dlh, 

Sporenie a investovanie, Riadenie rizík a poistenie. 

3. blok   Zamestnám sa  

Cieľom je získať možnosť projektovania svojej budúcnosti a výberu svojho pracovného 

zaradenia ako zamestnanec alebo ako zamestnávateľ – podnikateľ. Získať základné 

informácie zo sveta práce – práca, vzdelávanie, písomné materiály uchádzača o 

zamestnanie, vstup na trh práce, samostatná zárobková činnosť. Sprostredkovať cieľovej 

skupine základné ekonomické poznatky o javoch, procesoch a vzťahoch v ekonomike 

podniku a v personalistike, ktoré im umožnia riešiť problémové ekonomické situácie, 

hľadať optimálne riešenia a overiť si schopnosť aplikácií v praxi.  Získané poznatky budú 

slúžiť ako východisko pre tvorivé a samostatné ekonomické myslenie. Oboznámiť 

participantov  so základnými pojmami z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právami a 

povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa, zdravotného  poistenia a sociálneho 

zabezpečenia a daňovej politiky. Spracovať podnikateľský zámer (zodpovedať na otázky 

z praxe: ako získať spolumajiteľov, zamestnancov, odberateľov, dodávateľov, pre akú 

oblasť podnikania sa rozhodnúť, kam umiestniť firmu, aký bude jej rozvoj, ako získať 

klientov, aká bude konkurencia,  získať prípadný úver od finančnej inštitúcie a podporu 

zo strany okolia podniku, naučiť sa vyhýbať nepremysleným a unáhleným rozhodnutiam  

...). Prezentovať svoj podnikateľský plán. Pripraviť uchádzača o zamestnanie na pohovor 

( žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list,  komunikačné zručnosti, ako 

uspieť na kastingu, ...) 

 

 


